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Outline 1
 การี ดร.วุฒิวางแผนรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗

  ว�ธีก�การ Business Systems Planning (BSP)
  ว�ธีก�การ Critical Success Factor (CSF)
  ว�ธีก�การ Nolan’s Stage of IT Growth

 การี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิเรี ดร.วุฒิ�มโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ (Project Initiation) (Outline 2)
 การี ดร.วุฒิก าหนดค�ณค"าทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ (IDENTIFYING BUSINESS VALUE)
 การี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�ความเป็นไปได้ � ����P��&นไป็นไปได้ � ����P��ได( (FEASIBILITY ANALYSIS)

 การี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิจ)ดการี ดร.วุฒิโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ (Project Management)
 วางแผนการทำงาน��0���างาน (CREATING THE WORK PLAN)
 จ�ดก�าลังคน �งคน (STAFFING THE PROJECT)
 ควบค�มกระบวนการทำงาน��0���างาน 

(CONTROLLING AND DIRECTING THE PROJECT)
 การจ�ดการทำงาน��0��ร�พยากรโครงการ (Resource Management)

 การี ดร.วุฒิใช้ �Y( MS Project เพ,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈น)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈น�นการี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ



การวางแผนระบบสารสนเทำงาน��0��ศ (Information Systems Planning)  
การี ดร.วุฒิวางแผนรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ได(เรี ดร.วุฒิ�มม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นต)0งแต"ช้ �Y"วงป็นไปได้ � ����P��ลายทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗วรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิษท
�1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งต(นทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗วรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิษท
� 

1960 ในช้ �Y"วงเวลาด)งกล"าว 
•   ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิทางด(านรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ม)กจะถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬4กใช้ �Y(ไป็นไปได้ � ����P��ในการพ�ฒนาระบบงานใหม"การพ�ฒนาระบบงานใหม"และปร�บปร�งปร�บปร�ง

แก$ไขระบบงานเก"าแก$ไขระบบงานเก"า
•     วธุรกิจ ��ୱ��ല�H��
การี ดร.วุฒิจะม�"งเน(นไป็นไปได้ � ����P��ท
�การี ดร.วุฒิวางแผนป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตงาน เป็นไปได้ � ����P��&นการพ�ฒนาระบบสารสนเทำงาน��0��ศแลังคน ะการบร�หาร การพ�ฒนาระบบสารสนเทำงาน��0��ศแลังคน ะการบร�หาร 

โครงการเพ'(อน�าระบบทำงาน��0���(พ�ฒนาข*+นมาไปใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������บ�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������งานจร�ง โครงการเพ'(อน�าระบบทำงาน��0���(พ�ฒนาข*+นมาไปใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������บ�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������งานจร�ง 
•   ต"อมาองค�กรี ดร.วุฒิม
ความซับซ้อนในการบริหารเพิ)บซับซ้อนในการบริหารเพิ(อนในการี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิเพ�มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0น การี ดร.วุฒิใช้ �Y(รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ก7ม
ความซับซ้อนในการบริหารเพิ)บซับซ้อนในการบริหารเพิ(อน
ตดตามไป็นไปได้ � ����P��ด(วย การวางแผนระบบสารสนเทำงาน��0��ศจ*งเปลังคน �(ยนไปส/"การวางแผนในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งบร�หารการวางแผนระบบสารสนเทำงาน��0��ศจ*งเปลังคน �(ยนไปส/"การวางแผนในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งบร�หาร  หร'อหร'อ

การควบค�มการจ�ดสรรทำงาน��0��ร�พยากรการควบค�มการจ�ดสรรทำงาน��0��ร�พยากร (Managerial Planning)



ลังคน �กษณะของแผน
1. แผนรี ดร.วุฒิะยะยาว (Long-term plan) ม
ช้ �Y"วงเวลา 5-10 ป็นไปได้ � ����P��8 เรี ดร.วุฒิ
ยกว"า แผนกลังคน ย�ทำงาน��0��ธีก2 
(Strategic Plan)
2. แผนรี ดร.วุฒิะยะกลาง (Intermediate Plan) ม
ช้ �Y"วงรี ดร.วุฒิะยะเวลาป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณ 2-4 ป็นไปได้ � ����P��8 แผนรี ดร.วุฒิะยะ
กลางจะรี ดร.วุฒิะบ�ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งรี ดร.วุฒิายช้ �Y,�อขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องกล�"มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈อดคล(องก)บแผนรี ดร.วุฒิะยะยาว
3. แผนรี ดร.วุฒิะยะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)0น (Short-term plan) ม
ช้ �Y"วงรี ดร.วุฒิะยะเวลาป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณ 1 ป็นไปได้ � ����P��8 เป็นไปได้ � ����P��&นแผนป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะจ าป็นไปได้ � ����P��8 
ท
�รี ดร.วุฒิะบ�โครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิและกจกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมท
�จะต(องกรี ดร.วุฒิะท าภายในป็นไปได้ � ����P��8น)0นๆ โดยม
การี ดร.วุฒิจ)ดท าตารี ดร.วุฒิางเวลาขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องการี ดร.วุฒิ
ด าเนนงานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแต"ละกจกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมพรี ดร.วุฒิ(อมท)0งงบป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณ เรี ดร.วุฒิ
ยกว"า แผนปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������บ�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������การ 
(Operation Plan) 



โดยท)�วไป็นไปได้ � ����P��คณะกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมการี ดร.วุฒิก าก)บงานด(านแผน (Planning Steering Committee)
จะเป็นไปได้ � ����P��&นผ4(รี ดร.วุฒิ)บผดช้ �Yอบในกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิวางแผน คณะกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมการี ดร.วุฒิก าก)บงานด(านแผน
จะป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะกอบไป็นไปได้ � ����P��ด(วยผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิท
�เป็นไปได้ � ����P��&นผ4(แทนขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องหน(าท
�งานสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญในองค�กรี ดร.วุฒิ ท าหน(าท
�
ด)งน
0
 ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนจ�ดอ"อน จ�ดแขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������7ง โอกาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 และภ)ยค�กคามในการี ดร.วุฒิใช้ �Y(งานเทคโนโลย
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
 ท าความเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(าใจเก
�ยวก)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านภาพและแผนการี ดร.วุฒิใช้ �Y(รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ในองค�กรี ดร.วุฒิก)บหน"วย
     งานอ,�นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
 จ)ดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�เก
�ยวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(องก)บรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
 ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนผลการี ดร.วุฒิใช้ �Y(งานและรี ดร.วุฒิะด)บความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท)0งท
�ใช้ �Y(งานและอย4"ใน
     รี ดร.วุฒิะหว"างการี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนารี ดร.วุฒิะบบ



ความสำคัญใ�าค�ญในการวางแผนระบบสำคัญใารสำคัญในเทศ

    เพ,�อตอบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นองความต(องการี ดร.วุฒิในการี ดร.วุฒิเพ�มศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗)กยภาพในการี ดร.วุฒิแขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าหรี ดร.วุฒิ)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)งคมท
�
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งแวดล(อมเป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนแป็นไปได้ � ����P��ลงอย"างรี ดร.วุฒิวดเรี ดร.วุฒิ7ว องค�กรี ดร.วุฒิต(องป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บเป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ในการี ดร.วุฒิด าเนนงาน
อย"างรี ดร.วุฒิวดเรี ดร.วุฒิ7วเพ,�อให(การี ดร.วุฒิตอบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นองการี ดร.วุฒิเป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนแป็นไปได้ � ����P��ลงท าได(อย"างท)นเวลา ป็นไปได้ � ����P��<ญหาหน/�งท
�
เกดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นค,อการี ดร.วุฒิเป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนแป็นไปได้ � ����P��ลงการี ดร.วุฒิท างานตามกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ท
�เป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนไป็นไปได้ � ����P�� โดยเฉพาะการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บ
รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท าได(ล"าช้ �Y(าหรี ดร.วุฒิ,อต(องพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนารี ดร.วุฒิะบบขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นมาใหม" รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�ม
อย4"
ม
อาย�การี ดร.วุฒิใช้ �Y(งานท
�น(อยกว"าท
�คาดการี ดร.วุฒิณ�ไว( ท าให(องค�กรี ดร.วุฒิม
ต(นท�นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องการี ดร.วุฒิใช้ �Y(รี ดร.วุฒิะบบ
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นหรี ดร.วุฒิ,ออาจจะได(รี ดร.วุฒิ)บป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�ไม"ค�(มท�น



ป�ญหาในการวางแผนระบบสำคัญใารสำคัญในเทศ
1. การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈านแผนรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗เขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(าก)บกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���หล)ก และว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค�ในภาพรี ดร.วุฒิวม

ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
2. การี ดร.วุฒิออกแบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬าป็นไปได้ � ����P��<ตยกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าหรี ดร.วุฒิ)บองค�กรี ดร.วุฒิเพ,�อท
�จะท าให(เกดการี ดร.วุฒิใช้ �Y(

ฐานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลต"างฐานรี ดร.วุฒิ"วมก)นได(
3. การี ดร.วุฒิจ)ดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิเพ,�อใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนาและด าเนนงานก)บรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
4. การี ดร.วุฒิท าโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิทางด(านรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗บรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิล�ผลตามเป็นไปได้ � ����P��?าหมายไม"ว"าจะเป็นไปได้ � ����P��&นเรี ดร.วุฒิ,�อง

ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องเวลา หรี ดร.วุฒิ,อค"าใช้ �Y(จ"าย



กระบวนการในการวางแผนระบบสารสนเทศ
1. เตรี ดร.วุฒิ
ยมการี ดร.วุฒิน าเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นอแผนไป็นไปได้ � ����P��ป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตใช้ �Y(งาน
2. วางแผนอย"างรี ดร.วุฒิวดเรี ดร.วุฒิ7ว
3. น าเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นอม4ลค"าขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจท
�จะเกดจากแผน
4. ท าความเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(าใจก)บผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะด)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4ง
5. จ)ดท าเป็นไปได้ � ����P��&นต)วแผน (ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬(าเวลาเพ
ยงพอ)
6. ไม"สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างความคาดหว)งว"าวธุรกิจ ��ୱ��ല�H��
การี ดร.วุฒิจะรี ดร.วุฒิ)บจองความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จได(
7. บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิจ)ดการี ดร.วุฒิท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ/กษาจากภายนอก ด(วยความรี ดร.วุฒิะม)ดรี ดร.วุฒิะว)งและรี ดร.วุฒิอบคอบ





ต�วแบบ 4 ขั้นตอนในก��นตอนในการวางแผนระบบสารสนเทศ (Four-Stage Model of IS 
Planning)



1. ก าหนดพ)นธุรกิจ ��ୱ��ല�H��กจขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�ม
ต"อองค�กรี ดร.วุฒิ
2. ท าการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งแวดล(อม
3. ท าการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนจ านวนรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�ม
ใช้ �Y(งานอย4"ในป็นไปได้ � ����P��<จจ�บ)นพรี ดร.วุฒิ(อมรี ดร.วุฒิะด)บความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬

ในการี ดร.วุฒิท างานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗และทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
4. ท าการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค�และกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
5. ก าหนดว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค� กลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H��� และนโยบายขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องการี ดร.วุฒิใช้ �Y(รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗เพ,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈น)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈น�น

กลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
6. ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนผลกรี ดร.วุฒิะทบท
�คาดว"าจะเกดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นจากการี ดร.วุฒิน ารี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗และเทคโนโลย
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗

มาใช้ �Y(ในองค�กรี ดร.วุฒิ



 ว�ธีก�การ Business Systems Planning (BSP)

 ว�ธีก�การ Critical Success Factor (CSF)

 ว�ธีก�การ Nolan’s Stage of IT Growth



Business Systems Planning (BSP)

แนวความคดพ,0นฐานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง BSP ค,อวางแผนในล)กษณะบนลงล"าง และน าไป็นไปได้ � ����P��
ป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตใช้ �Y(งานในล)กษณะล"างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นบน กรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิด าเนนงานเรี ดร.วุฒิ�มต(นจากว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง
องค�กรี ดร.วุฒิไป็นไปได้ � ����P��สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4"โครี ดร.วุฒิงสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างองค�กรี ดร.วุฒิเพ,�อก าหนดกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ จากน)0นจ/งเป็นไปได้ � ����P��&นการี ดร.วุฒิ
ก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจท
�ใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิด าเนนกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ เพ,�อน าไป็นไปได้ � ����P��สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4"การี ดร.วุฒิ
ก าหนดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬าป็นไปได้ � ����P��<ตยกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ ท
�จะท าให(เกดฐานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลและสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ะท(อนไป็นไปได้ � ����P��สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4"รี ดร.วุฒิะบบงานท
�
ต(องใช้ �Y(ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลซับซ้อนในการบริหารเพิ/�งจะต(องสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈อดคล(องก)บว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
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1. การี ดร.วุฒิได(รี ดร.วุฒิ)บความเห7นช้ �Yอบจากผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิ
2. การี ดร.วุฒิเตรี ดร.วุฒิ
ยมการี ดร.วุฒิศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษา
3. เรี ดร.วุฒิ�มท าการี ดร.วุฒิศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษา
4. การี ดร.วุฒิก าหนดกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ
5. การี ดร.วุฒิก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ
6. ก าหนดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬าป็นไปได้ � ����P��<ตยกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
7. การี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�รี ดร.วุฒิะบบงานท
�ใช้ �Y(ป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตงานอย4"ในป็นไปได้ � ����P��<จจ�บ)น
8. การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มภาษณ�ผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิ
9. การี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิวบรี ดร.วุฒิวมและจ)ดท าขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ�ป็นไปได้ � ����P��
10. การี ดร.วุฒิก าหนดล าด)บความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบงาน
11. ทบทวนการี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
12. การี ดร.วุฒิจ)ดท าขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นอแนะและแผนป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตการี ดร.วุฒิ

Back to Outline 1.1



แนวคิดพ�ดพื้นฐาน��นฐานขั้นตอนในกอง Business Systems Planning (BSP)



ขั้นตอนในก��นตอนการด�าเน�นงานขั้นตอนในกอง Business Systems Planning (BSP)



Critical Success Factor (CSF)

ว�ธีก�การ Critical Success Factor จะใช้ �Y(เทคนคการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มภาษณ�ผ4(
บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญท
�ม
ผลต"อความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จในการี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิแต"ละรี ดร.วุฒิาย ผล
จากการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มภาษณ�จะถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬4กรี ดร.วุฒิวบรี ดร.วุฒิวมและวเครี ดร.วุฒิาะห�จ)ดเป็นไปได้ � ����P��&นภาพรี ดร.วุฒิวมและขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ�ป็นไปได้ � ����P��ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญท
�
ม
ผลต"อความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญท
�ม
ผลต"อความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิจะเป็นไปได้ � ����P��&น
แนวทางหล)กในการี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗



แหลังคน "งทำงาน��0���(มาของป3จจ�ยทำงาน��0���(ส�าค�ญซึ่งมีผลต่อความสำเร็จที่ผู้บ*(งม�ผลังคน ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"อความส�าเร6จทำงาน��0���(ผ/$บร�หารควร
ค�าน*งถึงมาจ*งมาจาก 4 แหลังคน "งด�งน�+
1. อ�ตสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈าหกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมท
�องค�กรี ดร.วุฒิน)0นป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะกอบการี ดร.วุฒิอย4"
2. สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านการี ดร.วุฒิณ�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิเท
ยบก)บสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านการี ดร.วุฒิณ�ในอ�ตสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈าหกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิม
3. สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งแวดล(อม เช้ �Y"น ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องกฎหมาย นโยบายรี ดร.วุฒิ)ฐบาล ล4กค(า ค4"แขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"ง
4. ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยช้ �Y)�วครี ดร.วุฒิาวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ

Back to Outline 1.1



ป3จจ�ยส�าค�ญทำงาน��0���(องค2กรก�าหนดเป8น CSF แบ"งได$เป8น 2 ประเภทำงาน��0��ค'อ
1. ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญท
�ใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิตดตามผล (Monitoring)

2. ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญท
�ใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิมสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(าง (Building)



ขั้นตอนในก��นตอนว�ธีการ Crit�การ Critical Success Factor (CSF)



เป8นว�ธีก�การทำงาน��0���(น�าเสนอภาวะการเติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������บโติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ของเทำงาน��0��คโนโลังคน ย�สารสนเทำงาน��0��ศใน
องค2กรโดยแบ"งเป8น 6 ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������"วงด�งน�+
1. ช้ �Y"วงเรี ดร.วุฒิ�มต(น (Initiation)
2. ช้ �Y"วงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ยาย (Contagion)
3. ช้ �Y"วงควบค�ม (Control)
4. ช้ �Y"วงบ4รี ดร.วุฒิณาการี ดร.วุฒิ (Integration)
5. ช้ �Y"วงการี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ล (Data Administration)
6. ช้ �Y"วงเจรี ดร.วุฒิญเตบโตเต7มท
� (Maturity)

Back to Outline 1.1



IT Stage of Growth



ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนการี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�ความต(องการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะกอบไป็นไปได้ � ����P��ด(วย 5 ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนด)งน
0
1.การี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะบ�รี ดร.วุฒิะบบงานย"อยขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
2.การี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนาเมทรี ดร.วุฒิกซับซ้อนในการบริหารเพิ�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบงานย"อย
3.การี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะบ�และป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�ต(องการี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแต"ละกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิหรี ดร.วุฒิ,อรี ดร.วุฒิะบบงานย"อย   โดย
การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มภาษณ�ผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิท
�เป็นไปได้ � ����P��&นผ4(รี ดร.วุฒิ)บผดช้ �Yอบการี ดร.วุฒิด าเนนงานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแต"ละรี ดร.วุฒิะบบงานย"อยหรี ดร.วุฒิ,อ
กรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิตามท
�รี ดร.วุฒิะบ�ไว(ในขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนท
� 2
4.การี ดร.วุฒิจ)ดกล�"มสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗และจ)ดผลท
�ได(จากการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มภาษณ�ตามกล�"มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗    (ได(มา
จากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนท
�3)
5.การี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนาเมทรี ดร.วุฒิกซับซ้อนในการบริหารเพิ�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ก)บรี ดร.วุฒิะบบงานย"อย เป็นไปได้ � ����P��&นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดท(ายท
�น าผลจากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0น
ตอนท
�1-4 มาจ)ดท าภาพสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ�ป็นไปได้ � ����P��ความต(องการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�องค�กรี ดร.วุฒิต(องการี ดร.วุฒิในรี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง เมทรี ดร.วุฒิกซับซ้อนในการบริหารเพิ�



องค�กรี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬น าเมทรี ดร.วุฒิกซับซ้อนในการบริหารเพิ�กล�"มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ไป็นไปได้ � ����P��ใช้ �Y(ให(เป็นไปได้ � ����P��&นป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�ได(หลายทางด)งน
0
1.ใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะบ�ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�น"าจะม
ผลตอบแทนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4"องค�กรี ดร.วุฒิได(
2.ใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิจ)ดเตรี ดร.วุฒิ
ยมสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬าป็นไปได้ � ����P��<ตยกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗
3.ใช้ �Y(เป็นไปได้ � ����P��&นแนวทางในการี ดร.วุฒิจ)ดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ



ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนน
0เรี ดร.วุฒิ�มด(วยการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนความต(องการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะกอบด(วยฮารี ดร.วุฒิ�ดแวรี ดร.วุฒิ� ช้ �Y�ดค า
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)�งงาน รี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ล บ�คลากรี ดร.วุฒิ อ�ป็นไปได้ � ����P��กรี ดร.วุฒิณ�อ,�นๆ ท
�เก
�ยวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อง และท าการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนออกมาในรี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องงบ
ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณท
�ต(องการี ดร.วุฒิใช้ �Y(สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าหรี ดร.วุฒิ)บการี ดร.วุฒิได(มาซับซ้อนในการบริหารเพิ/�งรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ท
�องค�กรี ดร.วุฒิต(องการี ดร.วุฒิ 

ป็นไปได้ � ����P��<ญหาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนใหญ"ท
�องค�กรี ดร.วุฒิจะป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈พค,อวงเงนงบป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณท
�ต(องการี ดร.วุฒิม
จ านวนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4งกว"างบ
ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณท
�องค�กรี ดร.วุฒิจ)ดหาได( ในกรี ดร.วุฒิณ
เช้ �Y"นน
0เกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากเพื่อลดความขัดแย้งในระหว่างหน่วยงาน���������ƈ�����º��ขั�การี ดร.วุฒิจ)ดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�เหมาะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈มจ/งเป็นไปได้ � ����P��&นเรี ดร.วุฒิ,�องสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญและ
จ าเป็นไปได้ � ����P��&นมากเพ,�อลดความขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)ดแย(งในรี ดร.วุฒิะหว"างหน"วยงาน



ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนน
0เป็นไปได้ � ����P��&นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดท(ายขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องต)วแบบการี ดร.วุฒิวางแผน เป็นไปได้ � ����P��&นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนท
�จ)ดท ากรี ดร.วุฒิอบแนวคด
ในภาพรี ดร.วุฒิวมเก
�ยวก)บรี ดร.วุฒิะบบงานตามแผนท
�ก าหนดไว( ตารี ดร.วุฒิางเวลา จ�ดควบค�มการี ดร.วุฒิด าเนนงาน งบ
ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมาณเก
�ยวก)บรี ดร.วุฒิะบบสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗ตามแผน



Back to Outline 1



Key Ideas
 โครงการติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"างๆ เก�ดข*+นจากการทำงาน��0���(ม�ผ/$เห6นโอกาสในการน�าระบบเทำงาน��0��คโนโลังคน ย�

สารสนเทำงาน��0��ศมาใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ในการสร$างค�ณค"าทำงาน��0��างธีก�รก�จ (Business value)

 การศ*กษาว�เคราะห2ความเป8นไปได$ (Feasibility analysis) จะน�ามาใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$เป8น
เคร'(องม'อช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������"วยประเม�นแลังคน ะสน�บสน�นการติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������ดส�นใจทำงาน��0���(จะด�าเน�นโครงการด$าน
เทำงาน��0��คโนโลังคน ย�สารสนเทำงาน��0��ศ (IS project) ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"อไปหร'อไม"

 ผ/$สน�บสน�นโครงการ (project sponsor) เป8นห�วใจส�าค�ญในการจ�ดทำงาน��0���าแลังคน ะน�า
เสนอการพ�ฒนาหร'อการน�าระบบสารสนเทำงาน��0��ศเข$ามาใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ในองค2กร

 คณะกรรมการอน�ม�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������โครงการด$าน IT (approval committee) การ
จ�ดให$ม�คณะกรรมการทำงาน��0���าหน$าทำงาน��0���(ทำงาน��0��บทำงาน��0��วนแลังคน ะพ�จารณาข$อเสนอรวมถึงมาจ*งความ
ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการน�า IT เข$ามาใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ในองค2กรจากส"วนงานติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"างๆ ในองค2กร โดยทำงาน��0���าหน$าทำงาน��0���(
ยอมร�บแลังคน ะสน�บสน�นให$เก�ดการพ�ฒนาข*+นจร�งติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ามการติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������กลังคน ง



OUTLINE 2

การร�เร�(มโครงการ (Project Initiation)
 การี ดร.วุฒิก าหนดค�ณค"าทางธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ (IDENTIFYING BUSINESS VALUE)

 การี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�ความเป็นไปได้ � ����P��&นไป็นไปได้ � ����P��ได( (FEASIBILITY ANALYSIS)



 

Back to Outline 2



การร�องขั้นตอนในกอใช้ระบบ IT (�ระบบ IT (System 
Request)
 จ�ดทำงาน��0���ารายการองค2ประกอบติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"างๆของโครงการ ได$แก"

 ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อโครงการ (Project name)

 ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อผ/$สน�บสน�นโครงการ (Project sponsor)

 ความติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งธีก�รก�จ (Business need)

 ความติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งการทำงาน��0���างาน (Functionality)

 ส�(งทำงาน��0���(คาดว"าจะได$ร�บ (Expected value)

 ข$อจ�าก�ดอ'(นๆ (Special issues or constraints)



 จ�ดกลังคน �"ม 3-5 คน 
 สนทำงาน��0��นาแลังคน กเปลังคน �(ยน ความเห6น แลังคน ะ ประสบการณ2เก�(ยวก�บโครงการด$าน IT 
 ให$จ�ดทำงาน��0���ารายการองค2ประกอบของโครงการ ด�งน�+

 ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อโครงการ (Project name)

 ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อผ/$สน�บสน�นโครงการ (Project sponsor)

 ความติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งธีก�รก�จ (Business need)

 ความติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งการทำงาน��0���างาน (Functionality)

 ส�(งทำงาน��0���(คาดว"าจะได$ร�บ (Expected value)

 ข$อจ�าก�ดอ'(นๆ (Special issues or constraints)
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ทดสอบ
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈มม�ตว"าน)กศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษาท างานในสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬าบ)นการี ดร.วุฒิศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษาแห"งหน/�ง ซับซ้อนในการบริหารเพิ/�งก าล)งจะพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนารี ดร.วุฒิะบบ การี ดร.วุฒิลง

ทะเบ
ยนออนไลน�ผ"านเว7บ (web-based system for course 
enrollment)

 ให$ก�าหนดรายการย"อยติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ามรายการองค2ประกอบของโครงการ ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������"อไปน�+
 ความติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการของระบบในเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งการทำงาน��0���างาน (Functionality)

 ส�(งทำงาน��0���(คาดว"าจะได$ร�บ (Expected value)

 ข$อจ�าก�ด (constraints)



 



การว�เคิดพราะห์ความเป็นไ"คิดพวามเป็นไปได้ �(Feasibi%นไป็นไปได้ �(Feasibiได� 
(Feasibility Analysis)
 จ)ดท ารี ดร.วุฒิายละเอ
ยดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อด
 /ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈
ย (ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�/การี ดร.วุฒิลงท�น)

 ความเป็นไปได้ � ����P��&นไป็นไปได้ � ����P��ได(เช้ �Yงเทคนค (Technical feasibility)
 ความเป็นไปได้ � ����P��&นไป็นไปได้ � ����P��ได(เช้ �Yงเศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗รี ดร.วุฒิษฐกจ หรี ดร.วุฒิ,อความค�(มค"าในการี ดร.วุฒิลงท�น (Economic feasibility)
 ความเป็นไปได้ � ����P��&นไป็นไปได้ � ����P��ได(เช้ �Yงองค�กรี ดร.วุฒิ (Organizational feasibility)

Back to Outline 2



ความเป�นไปได้เชิงเทคนิค�เชิงเทคนิค: จะทำ�งเทคน�ค: จะท�าได้เชิงเทคนิค�ไหม?
Technical Feasibility: Can We 

Build It?
 ความค�(นเคยท
�ม
ต"อรี ดร.วุฒิะบบงาน (Familiarity with application)

 ความรี ดร.วุฒิ4(เฉพาะด(านท
�จ าเป็นไปได้ � ����P��&น (Knowledge of business domain)
 ความค�(นเคยท
�ม
ต"อ เทคโนโลย
 (Familiarity with technology)

 การี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ยายผลการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ก)บเทคโนโลย
ท
�ม
อย4"แล(ว (Extension of existing firm 
technologies)

 ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������นาดโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ (Project size)
 จ านวนคน (Number of people)
 เวลา (time)
 ค�ณล)กษณะต"างๆ (features)



ความค��มค าในการลงท�น: ควรท"#จะพัฒนาหรือไม่?�Economic Feasibili�ฒนาหร&อไม ?
Economic Feasibility: Should We Build 
It?
 ผลด
 หรี ดร.วุฒิ,อ ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�ท
�คาดว"าจะได(รี ดร.วุฒิ)บ (Benefits)
 ต(นท�นการี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนา (Development costs)
 ต(นท�นในการี ดร.วุฒิด าเนนการี ดร.วุฒิ หรี ดร.วุฒิ,อ การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตการี ดร.วุฒิ (Operational costs)
 ภาพรี ดร.วุฒิวมผลด
 และ ต(นท�นรี ดร.วุฒิวม (Totals)



Costs Benefits

Tangible

Intangible

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*





Total (benefits - costs)

Total costs

RETURN ON INVESTMENT EQUALS

         Divided by



(1 + interest rate)n

Some amount of money

NET PRESENT VALUE EQUALS

         Divided by

Where “n” equals the number of periods



Organizational Feasibility
If we build it, will they come?

 Stakeholder analysis
 Project champion(s)
 Organizational management
 System users
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Summary
 Project initiation involves creating and assessing goals 

and expectations for a new system
 Identifying the business value of the new project is a 

key to success
 Feasibility study is concerned with insuring that 

technical, economic, and organizational benefits 
outweigh costs and risks
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Back to Outline 1
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Key Definitions
 Project management is the process of planning and 

controlling the development of a system within a 
specified timeframe at a minimum cost with the right 
functionality.

 A project manager has the primary responsibility for 
managing the hundreds of tasks and roles that need to 
be carefully coordinated.



Outline 3:
Project Management
 วางแผนการทำงาน��0���างาน (CREATING THE WORK PLAN)

 จ�ดก�าลังคน �งคน (STAFFING THE PROJECT)

 ควบค�มกระบวนการทำงาน��0���างาน 
(CONTROLLING AND DIRECTING THE PROJECT)

 การจ�ดการทำงาน��0��ร�พยากรโครงการ (Resource Management)
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Back to Outline  3
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Work Plan Information Example

Name of task Perform economic feasibility
Start date ` Jan 05, 2001
Completion date Jan 19, 2001
Person assigned Mary Smith, sponsor
Deliverable(s) Cost-benefit analysis
Completion status Open
Priority High
Resources needed Spreadsheet
Estimated time 16 hours
Actual time 14.5 hours
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การก�าหนด้เชิงเทคนิคงาน (Identifying Tasks)
 Top-down approach

 Identify highest level tasks
 Break them into increasingly smaller units

 Methodology
 Using standard list of tasks
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Phases
Phases with 

high level steps

Work Plan Deliverables Estimated Actual     Assigned
hours hours To

*
*
*
*
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         Planning        Analysis       Design       Implementation

Industry
Standard
For Web 15%                20%              35%                 30%
Applications

Time
Required   4           5.33   9.33             8
in Person
Months
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Estimation Trade-offs
 Size

 Function points
 Lines of code

 Effort
 Person-months

 Time
 Months
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Getting the Right Numbers for 
Estimation
 Prior projects

 Past experience
 Industry standards

 Detailed analysis
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Complexity

Description Low    Medium High Total

Inputs __x 3    __x 4  __x 6 ____

Outputs __x 4    __x 5 __x 7 ____

Queries __x 3    __x 4 __x 6 ____

Files __x 7    __x 10 __x 15 ____

Program __x 5    __x 7 __x 10 ____
Interfaces

TOTAL UNADJUSTED FUNCTION POINTS ____
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Scale of 1 to 5

Data Communications       _____
Heavy Use Configuration       _____
Transaction Rate           _____
End-User efficiency       _____
Complex Processing       _____
Installation Ease       _____
Multiple sites       _____
Performance       _____
Distributed functions       _____
On-line data entry       _____
On-line update       _____
Reusability       _____
Operational Ease       _____
Extensibility       _____

Project Complexity (PC)       _____
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Processing Complexity (PC): ________
(From Step 2)

Adjusted Processing 
Complexity (PCA) = 0.65 + (0.001 * ____  )

Total Adjusted 
Function Points: _____  *  ____ = 
    (TUFP -- From Step 1)
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Adjusted Project Complexity

= .065  +  (0.01 *  Project Complexity)

Total Adjusted Function Points

=

Adjusted Project Complexity  *  TUFP
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Converting Function Points to 
Lines of Code

Source: Capers Jones, Software Productivity Research

Language LOC/Function Code Point

C
COBOL
JAVA
C++
Turbo Pascal
Visual Basic
PowerBuilder
HTML
Packages 
(e.g., Access, Excel)

130
110
 55
 50
 50
 30
 15
 15
10-
40
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Estimating Effort
 Function of size and production rate
 COCOMO model
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Effort = 1.4 * thousands-of-
(in Person- lines-of-code
Months)

Example:

If LOC = 2000  Then...
Effort = (1.4 * 2000) =    28 Person 

Months
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Estimating Schedule Time
 Rule of thumb for estimation

Schedule Time (months)
 
=

 3.0 * person-months1/3
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Staffing Attributes
 Staffing levels will change over a project’s lifetime
 Adding staff may add more overhead than additional labor
 Using teams of 8-10 reporting in a hierarchical structure 

can reduce complexity
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Your Turn
 How do you know how many people to assign to a 

project?
 How do you know what special skills will be needed for 

completion of the project?
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Timeboxing
 Fixed deadline
 Reduced functionality, if necessary
 Fewer “finishing touches”
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Timeboxing Steps
 Set delivery date

 Deadline should not be impossible
 Should be set by development group

 Prioritize features by importance
 Build the system core
 Postpone unfinished functionality
 Deliver the system with core functionality
 Repeat steps 3-5 to add refinements and enhancements
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Back to Outline  3
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คิดพ�าจำก�าก�ดคิดพวาม
 แผนการี ดร.วุฒิใช้ �Y(คน (staffing plan) สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนหน/�งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแผนก าล)งคนท
�อธุรกิจ ��ୱ��ല�H��บายถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งค�ณสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈มบ)ต

ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องคนท
�จะเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(ารี ดร.วุฒิ"วมท างานในโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 กรี ดร.วุฒิอบการี ดร.วุฒิท างาน (project charter) สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนหน/�งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแผนก าล)งคนท
�อธุรกิจ ��ୱ��ല�H��บายถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/ง

ว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈งค� กรี ดร.วุฒิอบการี ดร.วุฒิท างาน ตลอดจนกฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากเพื่อลดความขัดแย้งในระหว่างหน่วยงาน���������ƈ�����º��ขั�ต"างๆ ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 ห)วหน(าหรี ดร.วุฒิ,อผ4(น าด(านรี ดร.วุฒิะบบงานตามฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ท<งก�ช้ �Y)น (functional lead) ผ4(ท
�ม
หน(าท
�

บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิน)กวเครี ดร.วุฒิาะห�รี ดร.วุฒิะบบ (analysts)
 ห)วหน(าหรี ดร.วุฒิ,อผ4(น าด(านเทคนค (technical lead) ผ4(ท
�ม
หน(าท
�ตดตาม ด4แล ภาพรี ดร.วุฒิวม

การี ดร.วุฒิด าเนนงานขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิแกรี ดร.วุฒิมเมอรี ดร.วุฒิ� หรี ดร.วุฒิ,อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈มาช้ �Yกท
�ท างานด(านเทคนค
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แรงจ)งใจ(Motivation)
 การี ดร.วุฒิก าหนดค"าตอบแทนเป็นไปได้ � ����P��&นเงนเพ,�อเป็นไปได้ � ����P��&นรี ดร.วุฒิางว)ลขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องการี ดร.วุฒิท างาน
 การี ดร.วุฒิก าหนดแรี ดร.วุฒิงจ4งใจด(านอ,�นๆ เช้ �Y"นการี ดร.วุฒิให(รี ดร.วุฒิางว)ลในรี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��แบบอ,�นๆ ท
�ไม"ใช้ �Y"เงน

 ช้ �Y,�อเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈
ยงและการี ดร.วุฒิได(รี ดร.วุฒิ)บการี ดร.วุฒิยอมรี ดร.วุฒิ)บ (Recognition)
 ความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จ (Achievement)
 ผลล)พธุรกิจ ��ୱ��ല�H���โดยตรี ดร.วุฒิงจากงาน (The work itself)
 ความรี ดร.วุฒิ)บผดช้ �Yอบ (Responsibility)
 การี ดร.วุฒิให(โอกาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈หรี ดร.วุฒิ,อให(การี ดร.วุฒิตอบแทนล"วงหน(า (Advancement)
 การี ดร.วุฒิให(โอกาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ในการี ดร.วุฒิพ)ฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณนท)กษะการี ดร.วุฒิท างานใหม" (Chance to learn new skills)
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Conflict Avoidance 
Strategies
 Clearly define roles and project plans
 Hold individuals accountable
 Project charter listing norms and groundrules
 Develop schedule commitments ahead of time
 Forecast other priorities and their possible impact on 

the project



Role Description Assigned to

จากโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิท
�รี ดร.วุฒิเรี ดร.วุฒิ�มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นในแบบฝึกหัดก่อนหน้า ให้ลองกำหนดบทบาEกห)ดก"อนหน(า ให(ลองก าหนดบทบาทขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องท
มงานท
�ควรี ดร.วุฒิม
?
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Back to Outline  3
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The Hurricane Model

Project StageTime
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Margins of Error in 
Cost and Time Estimates

Typical margins of Error for
    Well-done Estimates

Phase Deliverable Cost (%) time (%)

Planning System Request 400 60
Project Plan 100 25

Analysis System Proposal 50 15

Design System Specification 25 10

Source: Boehm et al. (1995)
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Go to Library

Go to Bookstore

Select and Purchase Book

Skim Book

Write Phase One

Read Book Carefully

Write Phase Two

Action      Week
                      2      3     4     5     6     7     8     9     10      11      12    13
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Initiation             Analysis           Design         Implementation

Upper CASE Lower CASE

Integrated CASE (I-CASE)
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     Procedural       Metadata
Logic

     Diagrams Screen
Designs

CASE Repository
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Standards
 Examples

 Formal rules for naming files
 Forms indicating goals reached
 Programming guidelines
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Documentation
 Project binder
 Table of contents
 Continual updating
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Managing Scope
 Scope creep
 JAD and prototyping
 Formal change approval
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Managing Risk
 Risk assessment
 Actions to reduce risk
 Revised assessment
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Classic Mistakes
 Overly optimistic schedule
 Failing to monitor schedule
 Failing to update schedule
 Adding people to a late project
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Summary
 Project management is critical to successful development 

of new systems
 Project management involves planning, controlling and 

reporting on time, labor, and costs.



Back to Outline  3



คิดพวามห์ความเป็นไมายขั้นตอนในกองทร�พื้นฐานยากร (Resource)
ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิหมายถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/ง input ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องกรี ดร.วุฒิะบวนการี ดร.วุฒิผลตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องบรี ดร.วุฒิษ)ท ได(แก"
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อหล)กท
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญ (Capital Equipment)
 ท)กษะขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องพน)กงานแต"ละคน (Skill of individual employee)
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H��บ)ตรี ดร.วุฒิ (Patents)
 การี ดร.วุฒิเงน (Finance)
 ผ4(จ)ดการี ดร.วุฒิท
�ม
ความรี ดร.วุฒิ4(ความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬 (Talented Manager)



แบ*งออกเป็นไปได้ �(Feasibi%น 3 ป็นไปได้ �(Feasibiระเภท 2 ร,ป็นไปได้ �(Feasibiแบบ
3 ประเภทำงาน��0��
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิกายภาพ (Physical 

Resource)
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิมน�ษย� (Human 

Resource)
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�เป็นไปได้ � ����P��&นท�นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง

องค�กรี ดร.วุฒิ(Organizational Capital 
Resource)

2 ร/ปแบบ
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�จ)บต(องได( (

Tangible Resource) 
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�จ)บต(องไม"ได( (

Intangible Resource)



ทำงาน��0��ร�พยากร 
(Resources)

ความสามารถึงมาจ/ประส�ทำงาน��0��ธีก�ภาพ
(Capability)

ข$อได$เปร�ยบในการแข"งข�น
(Competitive Advantage)

Resource-Based ModelResource-Based Model

กลังคน ย�ทำงาน��0��ธีก2แลังคน ะการใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$กลังคน ย�ทำงาน��0��ธีก2
(Strategy Formulation & Implementation)

ประเภทำงาน��0��อ�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������สาหกรรมทำงาน��0���(เหมาะสม 
(Attractive Industry)

ผลังคน ลังคน �พธีก2ทำงาน��0���(เก�นความคาดหมาย
(Superior Returns)



•ทำงาน��0��ร�พยากร
•Tangible

•Intangible

•ข�ดความสามารถึงมาจ
•(Capability)

•แกนความสามารถึงมาจ
•(Core Competencies)

ค$นหา
Core Competencies

•ข$อได$เปร�ยบในการแข"งข�น
•(Competitive Advantages)

•กลังคน ย�ทำงาน��0��ธีก2เพ'(อการแข"งข�น
•(Strategic Competitiveness)

4 ทำงาน��0��างในการ
ร�กษาความได$เปร�ยบ

Value
Chain

Analysis
•ค�ณค"า(Valuable)
•หายาก (Rare)
•เลังคน �ยนแบบไม"ค�$ม
(Costly to imitate)
•ไม"ม�ส�นค$าทำงาน��0��ดแทำงาน��0��น (Non 
substitutable)

จ$างเหมา
(Outsource)



แนวคิดพ�ดด��งเด�มในการจำก�ดการทร�พื้นฐานยากร
3 Ms

 MAN บ�คลากรี ดร.วุฒิ
 MACHINE เครี ดร.วุฒิ,�องม,อ
 MONEY เงนลงท�น



เตร�ยม Checklist
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งอ านวยความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ะดวก (Facility)
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อ (Equipment)
 บ�คลากรี ดร.วุฒิ (Personnel)
 ศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษาด(านกฎหมายท
�เก
�ยวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อง (Legal Requirements)
 รี ดร.วุฒิะบบการี ดร.วุฒิเก7บรี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นค(าและภาษ
 (Record Keeping and Taxes)
 การี ดร.วุฒิจ)ดการี ดร.วุฒิด(านการี ดร.วุฒิเงน (Financial Management)
 การี ดร.วุฒิโฆษณาและป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะช้ �Yาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มพ)นธุรกิจ ��ୱ��ല�H��� (Advertising and Promotion)
 การี ดร.วุฒิด าเนนงาน (Operations)



ส�-งอ�านวยคิดพวามสะดวก (Facility)
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านท
�ต)0ง สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าน)กงาน อาคารี ดร.วุฒิ
 โฮมออฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ทฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ทGสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈
 เช้ �Y"าซับซ้อนในการบริหารเพิ,0อ
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈าธุรกิจ ��ୱ��ല�H��ารี ดร.วุฒิณ4ป็นไปได้ � ����P��โภคต"าง ๆ



เคิดพร�-องม�อ (Equipment)
 คอมพวเตอรี ดร.วุฒิ�
 ซับซ้อนในการบริหารเพิอฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ทต�แวรี ดร.วุฒิ�
 โมเด7ม
 การี ดร.วุฒิเช้ �Y,�อมต"อรี ดร.วุฒิะบบเครี ดร.วุฒิ,อขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"ายอนเตอรี ดร.วุฒิ�เน7ต
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ายโทรี ดร.วุฒิศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗)พท�
 พาหนะป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะจ าบรี ดร.วุฒิษ)ท

 อ�ป็นไปได้ � ����P��กรี ดร.วุฒิณ�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าน)กงาน
 การี ดร.วุฒิซับซ้อนในการบริหารเพิ,0ออ�ป็นไปได้ � ����P��กรี ดร.วุฒิณ�ม,อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈องมาใช้ �Y(
 ค"าเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈,�อมรี ดร.วุฒิาคา
 ว)สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ด�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นเป็นไปได้ � ����P��ล,อง



บ.คิดพลากร (Personnel)
 การี ดร.วุฒิจ(างงาน
 การี ดร.วุฒิฝึกหัดก่อนหน้า ให้ลองกำหนดบทบาEกอบรี ดร.วุฒิมพน)กงาน
 รี ดร.วุฒิะเบ
ยบขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อบ)งค)บในการี ดร.วุฒิจ(างงานและช้ �Y)�วโมงการี ดร.วุฒิท างาน
 ต(นท�นซับซ้อนในการบริหารเพิ"อนเรี ดร.วุฒิ(นจากการี ดร.วุฒิจ(างาน
 การี ดร.วุฒิจ(างงานช้ �Y)�วครี ดร.วุฒิาว หรี ดร.วุฒิ,อการี ดร.วุฒิใช้ �Y(บรี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิจ(างเหมา (Outsourcing)



ศ0กษาด�านกฎห์ความเป็นไมายท�-เก�-ยวขั้นตอนในก�อง 
(Legal Requirements)
 กฎหมายท
�เก
�ยวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อง
 ลขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H��� สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H��บ)ตรี ดร.วุฒิ และ

เครี ดร.วุฒิ,�องหมายการี ดร.วุฒิค(า
 ความเป็นไปได้ � ����P��&นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนต)ว (Privacy)
 การี ดร.วุฒิค(าขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ายขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(ามเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ต หรี ดร.วุฒิ,อขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(ามจ)งหว)ด
 การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��ลอมแป็นไปได้ � ����P��ลงเอกสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิ

 ใบอน�ญาตตามกฎหมาย
 ท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ/กษาด(านกฎหมาย
 การี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิความเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈
�ยง และการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะก)น

ภ)ย



ระบบการเก3บรายการส�นคิดพ�าและภาษ� 
(Record Keeping and Taxes)
 วธุรกิจ ��ୱ��ല�H��
การี ดร.วุฒิทางบ)ญช้ �Y
 ( ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะมวลรี ดร.วุฒิ)ษฎากรี ดร.วุฒิ)
 การี ดร.วุฒิเก7บรี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิซับซ้อนในการบริหารเพิ,0อขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ายสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈นค(า
 รี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิอ,�น ๆ ท
�ต(องการี ดร.วุฒิเก7บ เช้ �Y"น รี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิเก
�ยวก)บล4กค(า
 ท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ/กษาด(านบ)ญช้ �Y

 การี ดร.วุฒิช้ �Y ารี ดร.วุฒิะภาษ

 ค"าลดหย"อนต"าง ๆ
 การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ�งยอดภาษ

 การี ดร.วุฒิวางแผนทางด(านภาษ
 เช้ �Y"น ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อ BOI ได(รี ดร.วุฒิ)บการี ดร.วุฒิยกเว(นภาษ




การจำก�ดการด�านการเง�น (Financial 
Management)
 งบการี ดร.วุฒิเงน
 การี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�งบการี ดร.วุฒิเงน
 การี ดร.วุฒิตดต"อก)บธุรกิจ ��ୱ��ല�H��นาคารี ดร.วุฒิ
 การี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ยายวงเงน หรี ดร.วุฒิ,อขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อเครี ดร.วุฒิดตจาก

ธุรกิจ ��ୱ��ല�H��นาคารี ดร.วุฒิ
 บรี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิอ,�น ๆ ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องธุรกิจ ��ୱ��ല�H��นาคารี ดร.วุฒิ

 รี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��แบบในการี ดร.วุฒิให(เครี ดร.วุฒิดต
 การี ดร.วุฒิเก7บขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลเพ,�อให(เครี ดร.วุฒิดตก)บล4กค(าใน

อนาคต
 ท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ/กษาด(านธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจ



การโฆษณาและป็นไปได้ �(Feasibiระช้ระบบ IT (าส�มพื้นฐาน�นธีการ Crit" 
(Advertising and Promotion)
 กล�"มล4กค(าเป็นไปได้ � ����P��?าหมาย
 การี ดร.วุฒิเล,อกสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈,�อท
�เหมาะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ม
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งพมพ�
 การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"งจดหมาย
 การี ดร.วุฒิออกแบบโฆษณา
 การี ดร.วุฒิใช้ �Y(โทรี ดร.วุฒิศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗)พท�
 การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเมนป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H�� ภาพขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโฆษณา

 การี ดร.วุฒิจ(างท าโฆษณา
 การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะช้ �Yาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มพ)นธุรกิจ ��ୱ��ല�H���
 การี ดร.วุฒิเล,อกช้ �Y,�อ
 กฎหมายค�(มครี ดร.วุฒิองผ4(บรี ดร.วุฒิโภค
 ป็นไปได้ � ����P��<จจ)ยท
�อาจน าไป็นไปได้ � ����P��สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈4"ความล(มเหลว
 Bandwidth
 การี ดร.วุฒิค(า (Commerce)
 Content &  Multimedia



การด�าเน�นงาน (Operations)
 การี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ายโฆษณา
 การี ดร.วุฒิจ)ดการี ดร.วุฒิด(านเน,0อหา (Content 

Management)
 การี ดร.วุฒิออกแบบ (Graphic Design)
 ผ4(ให(บรี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิอนเตอรี ดร.วุฒิ�เน7ต (Internet 

Access Provider)
 ท
�ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ/กษาด(านอนเตอรี ดร.วุฒิ�เน7ต
 วศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗วกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะบบ (Network 

Engineering)

 ผ4(ให(บรี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลออนไลน� (Online 
Content Provider)

 การี ดร.วุฒิเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
ยนโป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิแกรี ดร.วุฒิม
 System Administrator
 Web Designer
 Web Hosting Services
 การี ดร.วุฒิตลาดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าหรี ดร.วุฒิ)บ Web site 
 การี ดร.วุฒิต)0งรี ดร.วุฒิาคาค"าบรี ดร.วุฒิการี ดร.วุฒิ



รวบรวมและแยกแยะ
 จ)ดหมวดหม4"ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องรี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิตาม Check List ท
�เตรี ดร.วุฒิ
ยมไว(
 ใช้ �Y( Software เขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(าช้ �Y"วยหากจ าเป็นไปได้ � ����P��&น เช้ �Y"น ใช้ �Y( Program ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเภท Spread 

Sheet ในการี ดร.วุฒิค านวณ หรี ดร.วุฒิ,อ ใช้ �Y( Word Processing เพ,�อรี ดร.วุฒิวมรี ดร.วุฒิวมเอกสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิให(เป็นไปได้ � ����P��&น
รี ดร.วุฒิะเบ
ยบ

 จ)ดล าด)บความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าค)ญขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�งท
�จะต(องท า
 รี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิท�กรี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิจะม
ค�ณสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈มบ)ตสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนต)ว เช้ �Y"น เป็นไปได้ � ����P��&นรี ดร.วุฒิายการี ดร.วุฒิท
�จะเกดเป็นไปได้ � ����P��&นค"าใช้ �Y(จ"าย หรี ดร.วุฒิ,อ

ไม"



Computers
 รี ดร.วุฒิาคา
 Platforms
 หน"วยความจ า
 ความจ าเป็นไปได้ � ����P��&นในเรี ดร.วุฒิ,�อง Graphics & Multimedia



Tangible Resource
 Financial Resources

 ความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ในการี ดร.วุฒิก4( หรี ดร.วุฒิ,อเครี ดร.วุฒิดต
 ความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ในการี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะดมท�น

 Physical Resources
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านท
�ต)0งสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าน)กงาน หรี ดร.วุฒิ,อโรี ดร.วุฒิงงาน
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อ
 ว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ดบในการี ดร.วุฒิผลต

 Human Resources
 การี ดร.วุฒิฝึกหัดก่อนหน้า ให้ลองกำหนดบทบาEกอบรี ดร.วุฒิม ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈บการี ดร.วุฒิณ� การี ดร.วุฒิต)ดสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈น

ใจ สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ตป็นไปได้ � ����P��<ญญา ความเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(าใจ การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บต)ว 
ความไว(วางใจ ความซับซ้อนในการบริหารเพิ,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)ตย�

 Organizational Resources
 โครี ดร.วุฒิงสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องบรี ดร.วุฒิษ)ท การี ดร.วุฒิวางแผน และ

ความรี ดร.วุฒิ"วมม,อท
�เป็นไปได้ � ����P��&นรี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��ธุรกิจ ��ୱ��ല�H��รี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิม



Intangible Resource
• Technological Technological 

ResourcesResources
– PatentsPatents
– TrademarksTrademarks
– CopyrightsCopyrights
– Trade SecretsTrade Secrets

• Resources for Resources for 
InnovationInnovation
– Technical employeesTechnical employees
– Research FacilitiesResearch Facilities

• ReputationReputation
– Reputation with customers Reputation with customers 

• Brand NameBrand Name
• Perception of product Perception of product 

quality, Durability, and quality, Durability, and 
ReliabilityReliability

– Reputation with SupplierReputation with Supplier
• For efficient, For efficient, 

effectiveness, effectiveness, 
supportive and mutually supportive and mutually 
beneficial interactions beneficial interactions 
and relationshipsand relationships



ทร�พื้นฐานยากร (Resources)
Inputs ท
�จ าเป็นไปได้ � ����P��&นต"อกรี ดร.วุฒิะบวนผลต
 รี ดร.วุฒิะบ�ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��<จจ�บ)นท
�ม
อย4" 
 ศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗/กษาขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อด
 (Strengths) และขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อด(อย (Weakness) โดยการี ดร.วุฒิเป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ
ยบเท
ยบก)บค4"

แขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"ง



ขั้นตอนในก�ดคิดพวามสามารถ(Capability)
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องการี ดร.วุฒิน าทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิมาใช้ �Y(รี ดร.วุฒิ"วมก)นในกจกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมต"างๆ

 รี ดร.วุฒิะบ�ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬/งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ององค�กรี ดร.วุฒิ
 ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ท
�ม
เหน,อค4"แขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"ง



Competitive Advantage
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อได(เป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ
ยบในการี ดร.วุฒิแขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)นก)บค4"แขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"ง
 รี ดร.วุฒิะบ�ศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗)กยภาพขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�ม
 และขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ในเช้ �Yงความได(เป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ
ยบในการี ดร.วุฒิ

แขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������"งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)น



อ.ตสาห์ความเป็นไกรรมท�-น*าสนใจำก (Attractive 
Industry)
 ธุรกิจ ��ୱ��ല�H���รี ดร.วุฒิกจท
�ท า หรี ดร.วุฒิ,อจะท าน)0นจ)ดอย4"ในอ�ตสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈าหกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเภทใด
 ม
ช้ �Y"องทางหรี ดร.วุฒิ,อโอกาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 (Opportunity) ท
�จะใช้ �Y(ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�จากทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�ม
อย4"มาก

น(อยเพ
ยงใด



กลย.ทธีการ Crit" และการใช้ระบบ IT (�กลย.ทธีการ Crit" 
(Strategy Formulation & 
Implementation)
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างทางเล,อกและการี ดร.วุฒิลงม,อป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตตามกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ท
�วางไว(

 เล,อกกลย�ทธุรกิจ ��ୱ��ല�H���ท
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ใช้ �Y(ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะโยช้ �Yน�จากทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�ม
อย4"ได(มากท
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ด
 ใช้ �Y(ช้ �Y(ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������
 ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ท
�ม
อย4"ฉวยโอกาสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈จากสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ภาพแวดล(อมขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องอ�ตสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈าหกรี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิมท
�เล,อก



Core Competency

ทำงาน��0��ร�พยากร
(Resources)

Core Competence
ความสามารถึงมาจเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������งกลังคน ย�ทำงาน��0��ธีก2

ความสามารถึงมาจในการ
การน�าทำงาน��0��ร�พยากรมาใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$

Capability
การใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ทำงาน��0��ร�พยากรอ'(น 

(non-strategic)

ด


ไม"ด




Value Chain

Profit 
Margin

Firm Infrastructure
(general management, accounting, finance, strategic planning)

Human Resource Management
(recruiting, training, development)

Technology Development
(R&D, product, and process improvement)

Procurement
(purchasing of  raw materials, machines, supplies)

Services
installation,

repair,
parts

Marketing
and Sales

advertising,
 promotion,

 pricing, 
channel 
relations

Outbound
Logistics
warehousing

and distribution
of finished

product

Operations
Machining,
assembling,

testing

Inbound 
Logistics
Raw materials

handling
and

warehousingPri
ma

ry 
Ac

tiv
itie

s
Su

pp
ort

 Ac
tiv

itie
s



Example of Firm’s Capabilities
Functional Areas
 Distribution-  ประส�ทำงาน��0��ธีก�ภาพในการจ�ดการด$าน Logistic
 HR - Motivation, Empowering, and retain employees
 MIS - Effective and efficient control of inventories through 

point of purchase data collection methods
 Marketing- Effective of promotion of  brand name products
                            - Effective customer service
                            - Innovative merchandising
 Management - Effective execution of managerial task
                                  -Effective Organizational Structure 
 Manufacturing - Design and production skills& quality
                                     - Production technology
 R&D 





04/09/12 บรี ดร.วุฒิษ)ท ซับซ้อนในการบริหารเพิอฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ทต�แวรี ดร.วุฒิ�ป็นไปได้ � ����P��ารี ดร.วุฒิ�ค จ าก)ด 113

คิดพวามห์ความเป็นไมายขั้นตอนในกอง “โคิดพรงการ”
 ม
รี ดร.วุฒิะยะเวลาเรี ดร.วุฒิ�มต(น และสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดท
�แน"นอน (ไม"ก
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)ป็นไปได้ � ����P��ดาห� หรี ดร.วุฒิ,อ อาจใช้ �Y(เวลาเป็นไปได้ � ����P��&นป็นไปได้ � ����P��8) หรี ดร.วุฒิ,อ

สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬คาดว)นท
�สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดได(
 ม
จ�ดม�"งหมาย การี ดร.วุฒิวางแผน และต(องใช้ �Y(ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิเพ,�อการี ดร.วุฒิด าเนนโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 ม
ผลผลตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องงานท
�ช้ �Y)ดเจน (Deliverable) เป็นไปได้ � ����P��&นเครี ดร.วุฒิ,�องช้ �Y
0ว)ดความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈 าเรี ดร.วุฒิ7จขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
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งานห์ความเป็นไลายอย*างท�-เก�ดขั้นตอนในก0�นล�วนเป็นไปได้ �(Feasibi%นโคิดพรงการท��งส��น

ค�ณก าล)งบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิอย4"หรี ดร.วุฒิ,อไม" ?
 ม
การี ดร.วุฒิก าหนดตารี ดร.วุฒิางการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตงาน
 ม
ตดตามการี ดร.วุฒิท างาน
 ม
การี ดร.วุฒิจ)ดการี ดร.วุฒิใด ๆ เก
�ยวก)บการี ดร.วุฒิท างาน

การี ดร.วุฒิบรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิเกดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นต)0งแต"คนเรี ดร.วุฒิาเมท างานท
�ซับซ้อนในการบริหารเพิ)บซับซ้อนในการบริหารเพิ(อน เช้ �Y"น การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างป็นไปได้ � ����P��Gรี ดร.วุฒิามดใน
ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะเทศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗อ
ยป็นไปได้ � ����P��ต�
 ม
การี ดร.วุฒิตดตามการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ
 ม
ตารี ดร.วุฒิางการี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตงาน
 ม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องผลงานช้ �Y0นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดท(าย หรี ดร.วุฒิ,อแบบ
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การว�น�จำกฉัยโครงกา�ยโคิดพรงการโดยใช้ระบบ IT (�
แผนภ,ม�โคิดพรงการแบบสามเห์ความเป็นไล�-ยม (Project Triangle)

เวลังคน า
(Time)

ขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������������� (Scope)

ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$นทำงาน��0���น
(Cost)



04/09/12 บรี ดร.วุฒิษ)ท ซับซ้อนในการบริหารเพิอฟังก์ชัน (functional lead) ผู้ทต�แวรี ดร.วุฒิ�ป็นไปได้ � ����P��ารี ดร.วุฒิ�ค จ าก)ด 116

สร�างสมด.ลระห์ความเป็นไว*าง เวลา ต�นท.น และขั้นตอนในกอบเขั้นตอนในกต 1

เวลังคน า
(Time)

ขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������������� 
(Scope)

ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$นทำงาน��0���น
(Cost)

เรี ดร.วุฒิ�มต(นวางแผนโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิโดยม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อบ)งค)บเรี ดร.วุฒิ,�อง
เวลา ต(นท�น และขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ต

หากต(องการี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิ"นรี ดร.วุฒิะยะเวลาในการี ดร.วุฒิท างาน

1. ป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บลดเวลา

3. อาจต(องลดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ตงานลง

2. ท�นอาจเพ�มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0น
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สร�างสมด.ลระห์ความเป็นไว*าง เวลา ต�นท.น และขั้นตอนในกอบเขั้นตอนในกต 2

เวลังคน า
(Time)

ขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������������� 
(Scope)

ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$นทำงาน��0���น
(Cost)

เรี ดร.วุฒิ�มต(นวางแผนโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิโดยม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อบ)งค)บเรี ดร.วุฒิ,�อง
เวลา ต(นท�น และขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ต

หากต(นท�นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องค�ณลดลง

2. อาจต(องเพ�มรี ดร.วุฒิะยะ
เวลาโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0น

3. หรี ดร.วุฒิ,ออาจลดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ตงานลง

1. การี ดร.วุฒิลดต(นท�น
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สร�างสมด.ลระห์ความเป็นไว*าง เวลา ต�นท.น และขั้นตอนในกอบเขั้นตอนในกต 3

เวลังคน า
(Time)

ขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������������� 
(Scope)

ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$นทำงาน��0���น
(Cost)

เรี ดร.วุฒิ�มต(นวางแผนโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิโดยม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อบ)งค)บเรี ดร.วุฒิ,�อง
เวลา ต(นท�น และขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ต

หากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิลดลง

2. ม�การ
ปร�บระยะ
เวลังคน าให$
สอดคลังคน $องก�น

1. ลังคน ดขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ของโครงการ

3. หร'อลังคน ด
ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$นทำงาน��0���นของ
โครงการ
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การบร�ห์ความเป็นไารโคิดพรงการด�วย Microsoft Project
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อไม"สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ทดแทนการี ดร.วุฒิวเครี ดร.วุฒิาะห�ท
�ด
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องค�ณได(
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ามารี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ช้ �Y"วยจ)ดการี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนการี ดร.วุฒิท างานท
�ต(องท าบ"อย ๆ ได(ด
 เช้ �Y"น

 ตดตามขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลท
�ค�ณรี ดร.วุฒิวบรี ดร.วุฒิวมไว(เก
�ยวก)บการี ดร.วุฒิท างาน รี ดร.วุฒิะยะเวลาท
�ใช้ �Y( ความต(องการี ดร.วุฒิใช้ �Y(
ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ

 มองภาพแผนโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิในรี ดร.วุฒิ4ป็นไปได้ � ����P��แบบท
�เป็นไปได้ � ����P��&นมาตรี ดร.วุฒิฐาน
 จ)ดตารี ดร.วุฒิางป็นไปได้ � ����P��ฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ)ตงาน และตารี ดร.วุฒิางการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ
 แลกเป็นไปได้ � ����P��ล
�ยนขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิะหว"างผ4(ท
�ม
สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈"วนเก
�ยวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(องก)บโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิผ"านทาง Internet 

และ Intranet
 ช้ �Y"วยในการี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ารี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
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Project Phases
 Planning (Why build the system?)
 Analysis (Who, what when, where will the system be?)
 Design (How will the system work?)
 Implementation (System delivery)
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 Identifying business value
 Analyze feasibility
 Develop work plan
 Staff the project
 Control and direct project

Planning
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 Analysis
 Information gathering
 Process modeling
 Data modeling

Analysis
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 Physical design
 Architectural design
 Interface design
 Database and file design
 Program design

Design
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 Construction
 Installation

Implementation
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MS Project 2000
ผ/$จ�ดการโครงการแลังคน ะผลังคน กระทำงาน��0��บของโครงการ โดยรวม ครอบคลังคน �มถึงมาจ*ง

โครงการทำงาน��0���(วไป

ระด�บ
ก�จกรรม

เวลังคน 
า

ส"วนทำงาน��0���( 1 : 

การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(าง
โครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ

ส"วนทำงาน��0���( 2 : 

การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บแต"งรี ดร.วุฒิาย
ละเอ
ยดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง
โครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ

ส"วนทำงาน��0���( 4 : 

การี ดร.วุฒิเฝึกหัดก่อนหน้า ให้ลองกำหนดบทบา?าตดตาม
และรี ดร.วุฒิายงานผล
การี ดร.วุฒิด าเนนงาน

ส"วนทำงาน��0���( 3 : การี ดร.วุฒิเรี ดร.วุฒิ
ยกด4และแบ"งป็นไปได้ � ����P��<นการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ในโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ                                    
           

ผ/$จ�ดการโครงการ : 

การวางแผนก�จกรรม

ก�จกรรมของโครงการ

โดยรวม

ผ/$จ�ดการโครงการ : 

ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ��������������������������บ�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������งานติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ามก�จกรรมทำงาน��0���(วางไว$
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การท�างานในแต*ละส*วน
 การี ดร.วุฒิสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(างโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 การี ดร.วุฒิป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิ)บแต"งรี ดร.วุฒิายละเอ
ยดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องแต"ละโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 การี ดร.วุฒิเรี ดร.วุฒิ
ยกด4และแบ"งป็นไปได้ � ����P��<นการี ดร.วุฒิใช้ �Y(ในโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 การี ดร.วุฒิเฝึกหัดก่อนหน้า ให้ลองกำหนดบทบา?าตดตามและรี ดร.วุฒิายงานผลโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
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การก�าห์ความเป็นไนดโคิดพรงการ
 งาน (Task)
 รี ดร.วุฒิะยะเวลาท
�ใช้ �Y( (Duration)
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈เกลแบ"งเวลา (Timescale)
 หน(าท
� (Assignment)
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ (Resource)

การเช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อมโยงงาน
 ล าด)บเหต�การี ดร.วุฒิณ� (Sequence)
 งานล าด)บก"อนหน(า  (Predecessor)
 งานล าด)บถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬)ดมา (Successor)
 งานท
�ต(องพ/�งพา (Dependency) 
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คิดพวามส�มพื้นฐาน�นธีการ Crit"ขั้นตอนในกองงาน
 Finish-To-Start (FS) เช้ �Y"น งานการี ดร.วุฒิถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬"ายท าภาพยนต�ต(องเสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ7จสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นก"อน

งานการี ดร.วุฒิต)ดต"อภาพยนต�
 Start-To-Start (SS) เช้ �Y"น งานการี ดร.วุฒิพจารี ดร.วุฒิณาบทภาพยนต�และการี ดร.วุฒิแก(ไขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������

บทภาพยนต�ม
ความเก
�ยวพ)นก)นอย"างใกล(ช้ �Yด และอาจจะเกดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นพรี ดร.วุฒิ(อม ๆ ก)น
 Finish-To-Finish (FF) เม,�อสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดรี ดร.วุฒิะยะเวลาเช้ �Y"าเครี ดร.วุฒิ,�องม,อแล(วงานท
�ต(อง

อาศ์  พงศ์สุวรรณ  �͛þX�͗)ยเครี ดร.วุฒิ,�องม,อน)0นก7ควรี ดร.วุฒิจะสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈0นสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�ดด(วย
 Start-To-Finish (SF) ความสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈)มพ)นธุรกิจ ��ୱ��ല�H���แบบน
0ไม"ค"อยถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬4กน ามาใช้ �Y( เช้ �Y"น การี ดร.วุฒิ

ใช้ �Y(โป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิแกรี ดร.วุฒิมป็นไปได้ � ����P��รี ดร.วุฒิะย�กต�เม,�อต(องการี ดร.วุฒิตรี ดร.วุฒิวจสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈อบบ)ญช้ �Y
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การรวบรวมงานเป็นไปได้ �(Feasibi%นช้ระบบ IT (*วงการท�างาน
 Phase
 Summary Task
 Milestone (0 days)
 Baseline

ด4ต)วอย"าง

file:///C:/Documents and Settings/user/Desktop/27 ?.?.55/K:\2008AcerBackupDrive_D\MS Project 2000 SBS Practice\Part 4\Part4A.mpp
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การวางแผนงาน
 Top-Down Planning

 ก าหนดผลตผลขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องงานท
�ต(องการี ดร.วุฒิก"อน
 วางแผนแบบกว(าง ๆ แล(วจ/งก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอน

 Bottom-Up Planning
 ก าหนดงานในรี ดร.วุฒิะด)บรี ดร.วุฒิายละเอ
ยดป็นไปได้ � ����P��ล
กย"อยก"อน
 วางงแผนจากการี ดร.วุฒิก าหนดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������)0นตอนงานย"อย แล(วจ/งรี ดร.วุฒิวบรี ดร.วุฒิวมขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������/0นเป็นไปได้ � ����P��&นงานหล)ก

ด4ต)วอย"าง
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การจำก�ดสรรทร�พื้นฐานยากร
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิบ�คคล
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�เป็นไปได้ � ����P��&นอ�ป็นไปได้ � ����P��กรี ดร.วุฒิณ�และเครี ดร.วุฒิ,�องม,อต"าง ๆ
 ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท
�เป็นไปได้ � ����P��&นว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ดบ
 การี ดร.วุฒิค านวณอ)ตรี ดร.วุฒิาการี ดร.วุฒิจ"ายค"าตอบแทนให(ก)บทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ
 การี ดร.วุฒิรี ดร.วุฒิวบรี ดร.วุฒิวมทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิเป็นไปได้ � ����P��&นกล�"ม
 การี ดร.วุฒิกรี ดร.วุฒิอกขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������(อม4ลเพ�มเตมตามทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิ
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แผนผ�งและรายงาน
 Calendar
 Gantt Chart
 Network Diagram
 Task Usage
 Tracking Gantt
 Report

 Resource Graph
 Resource Sheet
 Resource Usage
 ต)วอย"างโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ Short Film 

Project
 ต)วอย"างโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ Music Video
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ก�าห์ความเป็นไนดระยะเวลาในการท�างาน (Time)

 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈รี ดร.วุฒิ(าง Deadline
 ใช้ �Y(เครี ดร.วุฒิ,�องม,อในการี ดร.วุฒิช้ �Y"วยจ)ดเวลา

 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ม�ดบ)นท/ก (กรี ดร.วุฒิะดาษ/ อเล7กทรี ดร.วุฒิอนกสุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈�)
 Microsoft Project
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ต�นท.น (Cost)
ทรี ดร.วุฒิ)พยากรี ดร.วุฒิท)0งหมดท
�ต(องใช้ �Y(ในการี ดร.วุฒิท างาน

ค,อ ต(นท�น
 บ�คลากรี ดร.วุฒิ
 เครี ดร.วุฒิ,�องม,อและอ�ป็นไปได้ � ����P��กรี ดร.วุฒิณ�ท
�ใช้ �Y(ท างาน
 ว)ตถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬�ดบ
 เงน
 สุวรรณ  �͛þX�͗ć뛐ౄ����so뚴ౄ䓈ិ䗈᰾䓈ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว �������������������������Ř���﨤ޞ����ľ�兀ޞ林ޞ龍ޞ聆ޞ璉ޞ줴ӟ���������������깨ᗸ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬ဂ횬านท
�
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การก�าห์ความเป็นไนดขั้นตอนในกอบเขั้นตอนในกตขั้นตอนในกองการท�างาน 
(Scope)
 Product Scope 
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องผลตภ)ณฑ์การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากเพื่อลดความขัดแย้งในระหว่างหน่วยงาน���������ƈ�����º��ขั� หรี ดร.วุฒิ,อผลผลตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อง

โครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ พจารี ดร.วุฒิณาจาก
 จ�ดม�"งหมายขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ
 ความต(องการี ดร.วุฒิขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องล4กค(า ผ4(บรี ดร.วุฒิหารี ดร.วุฒิ 

เจ(าขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ ฯลฯ

 Project Scope 
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������อบเขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������ตขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ในช่วงเวลาดังกล่าว ��������������องโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ ว)ดได(จาก

 งาน (Task) 
 ช้ �Y"วงเวลาในการี ดร.วุฒิด าเนนการี ดร.วุฒิ (Phase)



แนวขั้นตอนในก�อสอบ
1. ห�วข$อแผนงานโครงการ
2. ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������'(อโครงการ: 

 หน"วยงานท
�รี ดร.วุฒิ)บผดช้ �Yอบ : 
 ผ4(รี ดร.วุฒิ)บผดช้ �Yอบโครี ดร.วุฒิงการี ดร.วุฒิ:

1. หลังคน �กการแลังคน ะเหติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ����������������������������������ผลังคน 
2. ว�ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ถึงมาจ�ประสงค2
3. ขอบเขติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������งานโครงการ
4. ผลังคน ลังคน �พธีก2ของโครงการ/ผลังคน ทำงาน��0���(คาดว"าจะได$ร�บ
5. แผนระยะเวลังคน าในการด�าเน�นการแลังคน ะงบประมาณ

ให$น�กศ*กษาค�ดโครงการแลังคน ะจ�ดทำงาน��0���าร"างโครงการติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ามห�วข$อทำงาน��0���( 1 -7 โดยสามารถึงมาจใช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������$ MS Project ช้ปฏิบัติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ�������������������"วยใน
การน�าเสนอแผนงานได$ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������ามทำงาน��0���(ติงานจริง �������������������Ĉ���ᐘ黐ᖚ㩴ᖚ麨ᖡ水ᖠ⸀ᖣ锔ᖠ噘ᖦ帼ᖠ셨ᖢ뺴ᖡጘᖕ⸬ᖏ둨ᖥ⟌ᖕ⚸ᖪୄᖦ⺰ᖨᖧ솸ᖪ꼔ᖪᖨᖨ摨ᖩᖨ买ᖫᖨ匈ᖫᖬ���������������������������������$องการ
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